İZMİR İLİ
FOÇA BELEDİYESİ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARINA DAİR YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar,Bağlılık
AMAÇ
Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı Foça Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün
görev,yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
KAPSAM
Madde 2 – Bu Yönetmelik Foça Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün görev,yetki ve
sorumluluklarını kapsar.
DAYANAK
Madde 3 - Bu Yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununa istinaden hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4 – Bu Yönetmelikte yer alan deyimlerden;
Belediye :Foça Belediyesini
Başkanlık :Foça Belediye Başkanlığını, ifade eder.
Servis
:Foça Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü,
BAĞLILIK
Madde 5 – Veteriner İşleri Müdürlüğü Başkanlığa bağlı olarak görev yapar.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev Yetki ve Sorumluluklar
Madde 6 :Müdürlüğün görev alanı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Madde 6.1:Müdürlükle ilgili Kanun,Tüzük,Yönetmelikleri yürütmek.
Madde 6.2: Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları yönünden gerekli önlemleri almak.
Gerektiğinde bu konularla ilgili olarak yetkili kuruluşlarla birlikte çalışmak ve gerekli yasal
işlemleri yapmak.
Madde 6.3:Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların rehabilitasyonu için sabit ve gezici klinik,
ambulans hizmetleri vermek; barınmalarını ve beslenmelerini sağlamak,
Madde 6.4: Hayvan haklarını korumak, hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili çalışmalar yapmak,
Madde 6.5: Belediye sınırları içinde piyasaya sunulan tüm hayvansal gıdaların denetim ve
kontrolünü yapmak,insan sağlığına zarar verecek etkenlerden arındırılması için mevzuatın ön
gördüğü çalışmaları yapmak.
Madde 6.6: Belediye sınırları içindeki sahipli hayvanları kayıt altına almak.
Madde 6.7: Başıboş sokak hayvanları Rehabilite Sokak hayvanları Rehabilite Merkezi
açmak,hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerine kontrol altına almak maksadıyla
kısırlaştırmak,aşılamak,sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.

Madde 6.8 : Hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması ve diğer veterinerlik hizmetleri konusunda
ilçe halkının bilinçlendirilmesi için toplantı, panel, seminer vb. düzenlemek; ilgili resmi ve
sivil kurumlarla işbirliği yapmak.
Madde 6.9: Şehir dışına çıkacak büyükbaş,küçükbaş ve kümes hayvanlar için menşe
şahadetnamesi ve hayvan sağlık raporu düzenlemek,
Madde 6.10: Belediye Zabıta Memurluğu ile koordineli olarak yapılması gerekli işleri
yapmak ve kontrolleri sağlamak.
Madde 6.11:Isırma ve ısırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak,gerekli takipleri
yapmak.
Madde 6.12:Yerel hayvan koruma gönüllülerinin çalışmalarını koordine ederek ve
destekleyerek sokağa bırakılan hayvanların beslenmelerini ve korunmalarını sağlamak,
Madde 6.13:Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesini teşvik etmek ve isteklilere yardımcı
olmak.
Madde 6.14:Hayvan barınaklarını ve hayvan alım-satımı yapılan yerleri denetlemek,
Madde 6.15:Her tür haşere ile mücadele işini düzenlemek, üreme ve yayılmayı önleyici
tedbirler almak ve gerek görüldüğünde ilgili makamlarla birlikte tahliye işlemlerini yürütmek,
Madde 6.16:Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin
icra edilmesini sağlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 7-İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat
hükümlerine uyulur.
YÜRÜRLÜK
Madde 8 – Bu Yönetmelik onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Foça Belediye Başkanı yürütür.
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